
Indul a fűtési idény

A távhőszolgáltató számára szeptem-
ber 15-én rendelkezésre állási időszak 
kezdődött, azaz ettől kezdve a külső 
hőmérséklet törvényben meghatá-
rozott csökkenése esetén indítjuk a 
fűtést. 

A rendelkezésre állási időszak kezde-
te azt jelenti, hogy a szolgáltatónak 
ekkorra készen kell állnia a fűtés el-
indítására, a felhasználói közösség-
nek pedig a szolgáltatás fogadására. 
Tehát erre az időpontra a karbantar-
tásokat, az esetleges radiátor cseréket 
be kell fejezni, és a fűtési hálózatokat 
fel kell tölteni.

Társaságunk szeptember 15-től meg-
kezdte a távfűtött épületek fűtési 
rendszereinek légtelenítését, feltölté-
sét. Ezért kérjük, hogy az épületek fű-
tési rendszerén már semmilyen bon-
tást, átalakítást ne végezzenek.

Kérjük, hogy a radiátorok előtti és 
utáni szelepeket nyissák ki, ezzel biz-
tosítva a fűtési rendszerek kilégtele-
nítését.

Amennyiben szivárgást, csöpögést 
tapasztalnak, úgy jelezzék nekünk - a 
hiba elhárításáig az adott épületnél 
várunk a feltöltéssel.

Külön felhívjuk a termoszeleppel, 
költségosztóval újonnan felszerelt 
épületek lakóit, hogy figyelmesen 
tanulmányozzák át a hozzájuk tarto-
zó használati útmutatókat. Ezek az 
eszközök a fogyasztók tulajdonában 
vannak, de szaktanácsadásért fordul-
janak hozzánk bizalommal!

Karbantartások és 
felújítások

A régi, korrodált, rossz hőtechnikai tu-
lajdonságú távvezetékek közül idén a 
Kőkúti Iskola és a Május 1. út 51. szám 
alatti társasház vezetékeit cseréltük 

korszerű, nagyon jól hőszigetelt csö-
vekre. Ezzel csökkent a távvezeték 
hővesztesége és javult a rendszer ha-
tásfoka.

A Vaszary Általános Iskolának a város 
beruházásaként szeptemberben befe-
jeződött rekonstrukcióját a Tata Ener-
gia Kft. anyaggal és munkával támo-
gatta. Hozzájárulásunk révén az iskola 
szabadban menő szekunder fűtési ve-
zetékét cseréltük ki korszerű, energia-
takarékos, előszigetelt vezetékpárra. 

Idén két helyen, a Május 1. út 35–37. 
és a Keszthelyi út 2–6. szám alatti 
társasházaknál újítottunk fel hőköz-
pontokat.
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Távhőre váltanak  
tatai közintézmények
Tatán újabb közintézmények csatla-
koznak a városi távhőhálózatra, hogy 
így csökkentsék fűtéssel kapcsolatos 
költségeiket. A két érintett létesít-
mény éves szinten, együttesen mint-
egy félmillió forintos megtakarításra 
számíthat. Emellett a fenntartóknak 
a hőtermelő rendszerek karbantartá-
sával kapcsolatos terhekkel sem kell 
számolniuk többé. 

A korszerű távfűtés egyszerre kínál 
versenyképes és környezetvédelmi 
szempontból is előnyös megoldást 
egyedi intézmények és létesítmé-
nyek, de akár komplett lakónegye-
dek, vagy városrészek fűtési igényé-
re is. A távfűtőrendszereknek döntő 
szerepe van a magyarországi városok 
környezeti mutatóinak javításában, 
valamint a megújuló energiaforrások 
hasznosításának elterjedésében is.

Egészségügyi- és oktatási intézmé-
nyeknek, sportlétesítményeknek, 
valamint közigazgatási szerveknek 
otthont adó irodaházaknak egyaránt 
kifizetődőbb megoldást kínál a táv-
hőhálózatokra történő csatlakozás 
az egyedi fűtési rendszerek működ-
tetése helyett. Ezt felismerve Tatán 
idén szeptember végén két közintéz-
mény kapcsolódik a meglévő távhő-
hálózatokra. A Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Földművelésügyi 
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osz-
tályának irodaháza, valamint a Tatai 

Atlétikai Club Kőkúti úti sport-
csarnoka kapcsolódik rá a távfűtő-
rendszerre. A távhőcsatlakozási 
pontok és a fogyasztásmérők szep-
tember végén készültek el, így ekkor-
tól mindegyik létesítmény számára a 
Tata Energia Kft. termeli meg a szük-
séges hőenergia-mennyiséget.
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